INFORMACJA
z prac Burmistrza Czaplinka
za okres od 9 grudnia do 16 grudnia 2014 r.
Wydałem zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw:
Czarne Małe, Kluczewo, Kuszewo, Łysinin, Nowe Drawsko, Sikory, Stare Drawsko i Stare
Gonne w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Czaplinek.
W zakresie inwestycji:
1. Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Rzepowo oraz budowa sieci
wodociągowej przesyłowej na trasie Rzepowo – Piaseczno.
W dniu 15.10.2014 r. dokonano odbioru zmodernizowanego ujęcia i stacji wodociągowej
w m. Rzepowo oraz sieci przesyłowej z m. Rzepowo do m. Piaseczno. Wykonawcami robót
były firmy - „Promat-Woda” Sp. z o.o. z Gdyni oraz „Hydro-Bet” Sp. z o.o. ze Złocieńca.
Wykonano również przebudowę sieci wodociągowej w okolicach mostu w Rzepowie pod
dnem rzeki Drawy, wyłączając z eksploatacji część sieci wodociągowej przymocowanej
do konstrukcji mostu.
W ramach inwestycji wymieniono wszystkie urządzenia i ciągi technologiczne na ujęciu
i w budynku stacji wraz z wyremontowaniem budynku stacji i wykonaniem nowego
ogrodzenia. Wykonując to zadanie osiągnięto założony cel, jakim było dostarczenie do sieci
i odbiorców wody w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz uzdatnienie jej
do parametrów spełniających wymogi, jakim powinna odpowiadać woda do picia.
Ze zmodernizowanego ujęcia i stacji w Rzepowie woda dostarczana jest do m. Rzepowo
i Piaseczno. Ujęcie i stacja w Piasecznie została wyłączona z eksploatacji.
Dokonano zawiadomienia o zakończeniu wykonanego zadania do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Drawsku Pom., który zawiadomienie przyjął bez uwag, co oznacza
zakończenie zadania pod względem formalno – prawnym.
2. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ujęcia i stacji wodociągowej
w m. Stare Drawsko.
Wykonawcą projektu budowlanego była firma „Eko-Projekt” Magdalena Budzisz z Koszalina
za kwotę 57.687 zł brutto, z terminem wykonania do 31.10.2014 r.
Projektant uzyskał niezbędne decyzje konieczne, jako załączniki do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowę. Prace projektowe zostały zakończone i przekazane dla Inwestora.
Gmina Czaplinek w dniu 07.11.2014 r. złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom.
3. Przebudowa chodnika w ul. Pławieńskiej na odcinku od ul. Rzeźnickiej
do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Podpisano porozumienie z ZZDW – Rejon Drawsko Pom. dot. realizacji zadania w 2014r.
z udziałem współfinansowania jego przez Gminę w kwocie 75.000 zł. Zarządca drogi
w drugim postępowaniu przetargowym dokonał wyboru wykonawcy robót, którym została
firma „Pol-Dróg Drawsko Pom.” za kwotę 212.914 zł, z terminem wykonania do 31.10.2014r.
Koszt zadania przekroczył możliwości ZZDW, który łącznie ze środkami Gminy
zabezpieczył na to zadanie 164.000 zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich po analizie zaistniałej
sytuacji z udziałem Gminy Czaplinek, gdzie nie uzyskał wsparcia, co do dalszej pomocy
finansowej do tego zadania, dokonał jednak przesunięć środków z innych zadań i podjął
decyzję o zrealizowaniu zadania w br., w ustalonym zakresie rzeczowym, które zostało
wykonane w terminie do 07.11.2014 r.

Przebudowano chodnik na pow. 476 m2 oraz poszerzono jezdnię od ul. Rzeźnickiej
do ul. Grunwaldzkiej, gdzie dotychczasowa szerokość była niewystarczająca, by ruch kołowy
na tym odcinku był bezpieczny. W dniu 17.11.2014 r. zadanie zostało odebrane
od wykonawcy.
4. Przebudowa drogi w m. Psie Głowy.
Roboty drogowe zostały zakończone, wykonano przebudowę drogi gruntowej o długości
790mb i szerokości 5 mb, o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonano pobocza
o szerokości 75 cm z mieszanki drogowej oraz uregulowano urządzenia infrastruktury
technicznej do rzędnej drogi i poboczy. Zadanie zostało odebrane od wykonawcy w dniu
17.09.2014 r. z udziałem inwestorów: Gminy Czaplinek i Powiatu Drawskiego oraz
Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Zarząd Dróg Powiatowych przygotował
rozliczenie wykonanego zadania i złożył wniosek o przekazanie przyznanej dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie, która po zwiększeniu wynosiła 283.725,55 zł. W dniu
09.12.2014 r. Gmina przekazała dotację na rzecz Powiatu.
5. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czaplinku wraz z wykonaniem zatoki postojowej.
Projekt został zrealizowany przez firmę „BUDRO” Andrzej Kaczyński z Drawska Pom.
za kwotę 240.389 zł w terminie od 01.07. do 01.09.2014 r.
Wykonany zakres rzeczowy obejmował przebudowę drogi w ulicy Mickiewicza o długości
207,00 mb na odcinku od ul. Pławieńskiej do końca parkingu przy bloku nr 4 o szerokości
5 mb z nawierzchnią z kostki polbrukowej koloru szarego. Dotychczasowe miejsca postojowe
naprzeciwko bloku Mickiewicza 2 zostały przebudowane o nawierzchni z kostki polbrukowej
koloru grafitowego w ilości 10 miejsc.
Miejsca postojowe w ilości 10 szt. naprzeciwko bloku nr 4 zostały przebudowane także
o nawierzchni z kostki plbrukowej koloru grafitowego. Wykonany został również chodnik
o szerokości 1,5 mb z kostki polbrukowej koloru czerwonego na odcinku od ul. Pławieńskiej
do połączenia z istniejącym chodnikiem rozpoczynającym się od początku bloku nr 2.
Dotychczasowe chodniki przy blokach nr 2 i nr 4 pozostały w obecnym stanie.
W ramach tego zadania przebudowane zostało skrzyżowanie Mickiewicza – Żeromskiego
z przebudową 8 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego również z kostki polbrukowej
koloru grafitowego.
Zadanie zostało odebrane od wykonawcy z niezbędną dokumentacja odbiorową. Gmina
przekazała Wykonawcy należne wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową.
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku.
W ramach ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w priorytecie „Gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Czaplinek
wraz ze Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego złożyła wniosek o dofinansowanie
przygotowania projektu budowlanego modernizacji oczyszczalno ścieków w Czaplinku.
Środki do zagospodarowania z wymienionego programu pochodzą jeszcze z budżetu UE z lat
2007 – 2013. Wartość wniosku skalkulowana została na kwotę 270.600 zł brutto, z czego
wnioskowane dofinansowanie jest na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych, tj.
187.000zł. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Realizacja prac projektowych
zakładana jest do 15.10.2015 r.
Potrzeba wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków wynika z warunków w zakresie
doczyszczania ścieków komunalnych wynikających z dyrektywy 91/271/EWG z dnia
21.05.1991 r. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
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Warunki wynikające z wymienionych dokumentów oczyszczalnia w Czaplinku musi spełniać
po zakończeniu czasu aktualnego pozwolenia wodno-prawnego na eksploatację oczyszczalni,
które jest obowiązujące do 31.12.2015 r.
Zasadniczym czynnikiem, który determinuje modernizację oczyszczalni ścieków jest potrzeba
osiągnięcia wskaźnika doczyszczania azotu ogólnego z dotychczasowego poziomu 30 mg N/l
do wymaganego 15 mg N/l.
Oznacza to, że w ramach modernizacji należy przewidzieć modernizację ciągu
technologicznego oczyszczalni ścieków w zakresie doczyszczania azotu ogólnego
do wyznaczonych parametrów oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń i remont
obiektów kubaturowych. Planowane jest również usprawnienie procesu oczyszczania
o rozwiązania techniczno-technologiczne aktualnie stosowane przy procesach oczyszczania
ścieków.
Na obecnym etapie rozpoczętego procesu inwestycyjnego przygotowywana jest
dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac projektowych.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej, szczególnie w zakresie określenia dokładnego
i pełnego przedmiotu zamówienia publicznego zostało poprzedzone dialogiem technicznym
z czterema wybranymi firmami projektowymi, w dniach od 02.09. – 05.09.2014 r., które
po uzyskaniu niezbędnych informacji przedłożyły zamawiającemu koncepcję rozwiązania
technologicznego.
Dokonano analizy proponowanych rozwiązań wraz z wizją lokalną zmodernizowanej
oczyszczalni ścieków w m. Rowy, woj. pomorskie, w technologii bioreaktora
membranowego, którą przyjęto w rozwiązaniu projektowym dla oczyszczalni ścieków.
Po doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia publicznego i uzgodnieniu treści SIWZ w dniu
17.10.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego
modernizacji oczyszczalni z terminem jego wykonania do 15.10.2015 r.
W dniu 28.11.2014 r. podpisana została przez ZMiGPD umowa z wybranym wykonawcą –
firmą Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa k/Koszalina, na kwotę 209.100 zł.
7. Wykonanie ścieżki edukacyjnej z infrastrukturą turystyczną na zrekultywowanym
składowisku odpadów komunalnych w m. Niwka.
W ramach udziału Gminy Czaplinek w projekcie „Rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gminach sąsiednich”, realizowanym przez ZMiGDP,
w drodze postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy robót na wykonanie
wymienionego zadania. Przyjęto ofertę firmy Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew
Kubaczyk z Połczyna Zdroju za kwotę 97.170,0 zł. W dniu 19.09.2014 r. przekazany został
dla Wykonawcy plac budowy. Zadanie jest realizowane na podstawie programu funkcjonalno
– użytkowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca przygotował projekt
zagospodarowania działki z uwzględnieniem elementów ścieżki i infrastruktury turystycznej
oraz dokonał zgłoszenia rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom.
Roboty w terenie zostały rozpoczęte z dniem 14.10.2014 r., a zakończone z dniem
30.10.2014r. W ramach zadania wykonano ciąg pieszy utwardzony kruszywem naturalnym
łamanym na pow. 340 m2, miejsca postojowe dla samochodów osobowych na pow. 252 m2
o nawierzchni również z kruszywa naturalnego łamanego oraz elementy infrastruktury
turystycznej: witacz, 7 szt. tablic informacyjnych, 6 szt. ławek, 4 szt. koszy na śmieci, wiata
drewniana, brama wjazdowa.
W dniu 18.11.2014 r. zadanie zostało odebrane od wykonawcy i przekazane do użytkowania.
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8.Wymiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Czaplinku.
Dokonano ustalenia zakresu rzeczowego robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia
dachowego w oparciu o projekt budowlany, przedmiary robót i oględziny miejsca
wykonywania robót. Przygotowano przedmiary robót i kosztorys inwestorski na ustalony
do wykonania zakres robót.
Przygotowano dokumentację przetargową wraz z niezbędnymi załącznikami i ogłoszono
postępowanie przetargowe z terminem zbierania ofert do 04.11.2014 r. Zostało złożonych
6 ofert. Ceny wszystkich złożonych ofert przekraczały możliwości finansowe inwestora
(najniższa cena oferty to kwota 220.668,51 zł, a Gmina zabezpieczyła środki w wysokości
190.000 zł). Wobec powyższego wydłużono termin związania wykonawców złożoną ofertą
do dnia 02.02.2015 r. i zabezpieczono środki w projekcie budżetu na 2015 r. w kwocie
270.000 zł, by można było dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej i wykonać zadanie
zarówno w starej, jak i dobudowanej części budynku.
9. Przebudowa III etapu drogi wojewódzkiej 163 Czaplinek – Machliny.
W dniu 06.10.2014 r. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę
z wykonawcą zadania firmą „Skanska” Oddział w Gdańsku na przebudowę odcinka drogi 163
o długości 10 km na terenie Gminy Czaplinek, na kwotę 13.400.000 zł i terminem realizacji
do 30.09.2014 r.
W dniu 14.10.br. nastąpiło przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót wraz
z kompletem dokumentacji budowlanej, właściwymi pozwoleniami.
Wykonawca po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokumentacji projektowej zamierza w br.
przeprowadzić prace geodezyjne związane z wytyczeniem elementów drogi, zorganizować
plac budowy, ustawić logistycznie proces inwestycyjny, pozawierać umowy
z podwykonawcami.
Zamierza także przystąpić do budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Broczyno
i Machliny o długości 2,0 km na potrzeby odwodnienia pasa drogowego, co nastąpiło
z dniem 26.11.2014 r.
Uzgodniono, że w czasie realizacji prac w każdym miesiącu będą organizowane narady
budowy poświęcone monitorowaniu procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim
uzgadnianiu i wyjaśnianiu wszelkich zagadnień, które będą towarzyszyły realizowanemu
zadaniu. Narady takie miały miejsce w dniu 27.11.2014 r. w Koszalinie i w dniu 16.12.2014 r.
w Czaplinku.
10. Przebudowa ulicy Jeziornej w Czaplinku.
Komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do oceny wniosków złożonych
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój, zakończyła w dniu 28.11.2014 r. rozpatrywanie zastrzeżeń
wniesionych do wstępnej listy rankingowej, na której wniosek Powiatu Drawskiego i Gminy
Czaplinek w zakresie przebudowy ul. Jeziornej nie kwalifikował się do dofinansowania.
Wniesione przez Powiat Drawski i Gminę odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie
i zadanie zostało umieszczone na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinanoswnaie
zadań w ramach wymienionego programu, z kwotą dofinansowania w wysokości 719.944,zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych.
Wojewoda Zachodniopomorski po zatwierdzeniu tejże listy przedstawi ją do zatwierdzenia
Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, co zgodnie z przyjętym harmonogramem ma nastąpić
do 20.12.2014 r.
Po zatwierdzeniu listy przez właściwego Ministra nastąpi podpisanie umowy
o dofinansowanie zadania z Wojewodą Zachodniopomorskim.
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Zadanie to przewidziane jest do realizacji w 2015 r., z 25% udziałem dofinansowania
po stronie Powiatu Drawskiego i Gminy Czaplinek, w kwotach w wysokości 402.206 zł.,
po uprzednim przyjęciu go do realizacji w budżetach na 2015 r. przez samorząd szczebla
powiatowego i gminnego.
W dniu 03.12.2014 r. Gmina zwróciła się na piśmie z prośbą do Zarządu Powiatu Drawskiego
o ujęcie tego zadania w budżecie Powiatu Drawskiego na 2015 r. z kwotą 402.206 zł.
11. Drogi wojewódzkie – zamierzenia remontowe.
W dniu 27.11.2014 r. Burmistrz Czaplinka spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie – Bogdanem Krawczykiem, w sprawie przeanalizowania
możliwości planowanych do realizacji na 2015 r. zadań remontowo - inwestycyjnych
na drogach wojewódzkich w Gminie Czaplinek.
Dyskusja skupiła się na zadaniach dotyczących:
1. Dalszej przebudowy ul. Polnej i Szczecineckiej.
ZZDW przygotował zakres rzeczowy i kosztorysy inwestorskie i nakładcze przebudowy
kolejnego odcinka ul. Polnej wraz ze skrzyżowaniem koło Gimnazjum, którego wartość
została wyceniona na kwotę 1.200.000 zł. Gmina planuje wesprzeć finansowo to zadanie
w kwocie 150.000 zł. Dyrektor Zarządu, biorąc pod uwagę fakt, iż zadanie jest
realizowane etapowo i jest w fazie kontynuacji, uwzględni je w propozycji zadań
przewidywanych do realizacji na rok 2015, które złoży do zatwierdzenia Zarządowi
Województwa.
Niekorzystnym czynnikiem mającym wpływ na kontynuację zadania, jest fakt
zmniejszenia środków na przebudowę dróg wojewódzkich z poziomu 37 mln zł. w roku
2014 na 20 mln zł w 2015. Ustalono także sposób przygotowania i zasady realizacji tego
zadania, by efekt finalny mógł być osiągnięty do 30.06.2015 r., pod warunkiem,
że decyzja Zarządu Województwa dla naszego zadania będzie pozytywna i środki
w kwocie 150.000 zł znajdą się w uchwalonym przez Radę Miejską budżecie na 2015 r.
2. Realizacji projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej 163 Czaplinek –
Połczyn Zdrój.
Burmistrz złożył propozycję zorganizowania spotkania roboczego z projektantem
i inwestorem w Czaplinku, by można było przedstawić uwagi i wnioski dotyczące
uwzględnienia na projektowanym odcinku miejsc postojowych, zatok, zjazdów, itp.
z udziałem zainteresowanych stron (np. Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wałeckiej
w Czaplinku).
Dyrektor zadeklarował, że takie spotkanie robocze zostanie zorganizowane po wykonaniu
map do celów projektowych przez wybranego już wykonawcę projektu.
Otwarcie Trasy Zdrowia PZU.
W dniu 12.11.2014 r. Burmistrz Czaplinka dokonał otwarcia nowopowstałej „Trasy Zdrowia
PZU”. Trasa powstała dzięki udziałowi Gminy Czaplinek w pilotażowym projekcie Fundacji
PZU, w ramach, którego podobne trasy powstały w 30 gminach w Polsce.
Na trasie zainstalowanych zostało 9 instalacji do ćwiczeń, a przy każdej z nich opis, w jaki
sposób z niej korzystać, oraz kierunkowskaz przy zielonej siłowni w parku miejskim.
Burmistrz wręczył Dyrektorowi Szkoły Podstawowej drobne upominki sportowe, które mają
służyć dzieciom podczas zajęć z wychowania fizycznego. W ramach tego wydarzenia
i działań animacyjnych zaplanowanych na tej trasie zaproszono dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Czaplinku, członków Klubu Seniora oraz Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”. Zaproszeni goście uczestniczyli w marszobiegu
wzdłuż trasy biegnącej od parku miejskiego przy ul. Wałeckiej do kąpieliska nad jez.
Czaplino, zapoznając się z obsługą zainstalowanych urządzeń.
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Udział w projekcie LIFEDrawaPL.
Projekt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie pt. „Czynna ochrona siedlisk
włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”
uzyskał akceptację Komisji Europejskiej i dniu 14 lipca 2014 roku została podpisana umowa
o udzielenie dotacji na realizację zadania.
Wartość projektu wynosi 6 730 292 EUR, z czego 50% stanowi dotacja ze środków unijnych
i 50% dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Jest to największy projekt w ramach programu LIFE w Europie. Projekt ten
będzie realizowany w latach 2014-2019.
Główne zadania w projekcie to:
- zachowanie i poprawa stanu ochrony siedlisk zbiorowisk włosieniczników na terenie pięciu
obszarów ochrony siedlisk Natura 2000,
- reintrodukcja rdestniczki gęstej Groenladia densa w rzekach Radew, Grabowa i Korytnica,
gatunku charakterystycznego dla rzek włosienicznikowych, obecnie nie spotykanego
w Polsce od wielu lat,
- zwiększenie sukcesu naturalnego rozrodu gatunków ryb: łososia atlantyckiego głowacza
białopłetwego i kozy oraz minoga rzecznego, poprzez udrożnienie szlaku migracyjnego ryb,
- zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej zagadnień usług ekosystemowych
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego w rejonie rzek włosienicznikowych.
Na terenie powiatu drawskiego będą realizowane m.in. działania projektu polegające
na budowie lub przebudowie infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy: bystrotok
w Złocieńcu w sąsiedztwie ulicy Staszica, bystrotok w Głęboczku – przy Starym Młynie oraz
przepławka lub bystrotok w Drawsku Pomorskim przy Małej Elektrowni Wodnej Koleśno.
Ponadto zaplanowano wykonanie pól biwakowych w Złocieńcu i Rzepowie oraz
oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Drawie.
Dofinansowanie na remonty świetlic wiejskich.
W dniu 26.11.2014 r. Burmistrz Czaplinka podpisał umowę o przyznanie pomocy w kwocie
70 981 zł w ramach PROW na realizację projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Psie Głowy”.
Ocenie formalno-prawnej w Urzędzie Marszałkowskim poddawany jest jeszcze projekt pn.
„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostroróg”, na realizację którego jest przyznana
dotacja w kwocie 25 000,00 zł.
Projekty uzyskały dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania
„Partnerstwo Drawy” (LGD).
Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Ostroróg i Psie Głowy są przedsięwzięciami
infrastrukturalnymi związanymi z miejscami spotkań i integracji mieszkańców. Dzięki
realizacji tych operacji stworzone zostaną odpowiednie warunki do powstawania inicjatyw
o charakterze nieinwestycyjnym, aktywizujące i integrujące lokalną społeczność, jak również
o charakterze edukacyjnym. W obu przypadkach zapewnione zostaną także odpowiednie
warunki sanitarne dla użytkowników tych świetlic wiejskich poprzez wydzielenie toalet.
Realizacja obu projektów planowana jest w I półroczu 2015 r.
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Realizacja projektów pn. „Budowa placów zabaw w Żerdnie, Niwce i Trzcińcu
na terenie gminy Czaplinek” oraz „Budowa placu zabaw w Broczynie”.
W dniu 28 października br. została przeprowadzona kontrola poprawności wykonania zadania
przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Kontrola zakończyła się
wynikiem pozytywnym. W dniu 29 października br. zostało wystawione zlecenie płatności
dla obu projektów dotyczące refundacji poniesionych kosztów w wysokości 80% kosztów
kwalifikowalnych obu projektów.
W dniu 19 listopada zostały Gminie Czaplinek przekazane środki w ramach PROW
w wysokości 51 904, 00 zł za realizację projektu budowy placów zabaw w Żerdnie, Niwce
i Trzcińcu oraz w kwocie 20 552, 00 zł za budowę placu zabaw w Broczynie.
Budowa placu zabaw w Piasecznie.
Dnia 5 grudnia 2014 r. zakończono zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości
Piaseczno, działka nr 41/7 obręb Piaseczno”.
Prace montażowe wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS J. Oziębło
z Jarosławia. Na placu zabaw zamontowano następujące elementy: kiwak sprężynowy,
karuzelę tarczową, huśtawkę podwójną oraz zestaw zabawowy. W pobliżu usytuowano
2 ławki parkowe i kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw.
Całkowita wartość inwestycji 30 940 zł brutto.
Realizacja projektu pn. „Budowa zielonej siłowni w parku miejskim w Czaplinku”.
W dniu 19 listopada br. zostały Gminie Czaplinek przekazane środki w ramach PROW
w wysokości 30 120, 00 zł za realizację projektu dotyczącego budowy zielonej siłowni
w parku miejskim w Czaplinku.
Realizacja projektu pn. „Wydanie materiałów promocyjnych promujących walory
przyrodnicze i kulturowe gminy Czaplinek”.
W dniu 22 października br. zostały Gminie Czaplinek przekazane środki w ramach PROW
w wysokości 34 840, 00 zł za realizację projektu dotyczącego wydania materiałów
promocyjnych o gminie Czaplinek.
Realizacja projektu pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Drawsko
w Siemczynie”.
W dniu 26 listopada br. Gmina Czaplinek podpisała aneks do umowy o przyznanie pomocy
na realizację projektu dotyczącego budowy pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Drawsko
w Siemczynie. Aneks dotyczył zmian w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji,
co do kwot kosztów całkowitych i kwalifikowalnych dla poszczególnych pozycji zestawienia,
wynikających z rozstrzygnięć postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz uwzględnił wprowadzenie do zestawienia rzeczowofinansowego pozycji dotyczącej przedłużania pali pomostu, w związku z wystąpieniem
konieczności wykonania robót dodatkowych, o co wnioskował beneficjent.
W dniu 16 grudnia br. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność z realizacji
zadania. Koszt całkowity operacji wyniósł 94 291, 45 zł, a przyznana dotacja 58 804, 00 zł.
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Realizacja projektu Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Różańcowej w Siemczynie
pn. „Odnowienie więźby dachowej i pokrycia dachowego kaplicy i dzwonnicy w kościele
pw. MB Różańcowej w Siemczynie”.
W dniu 31 października br. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW
na realizację zadania dotyczącego odnowienia więźby dachowej i pokrycia dachowego
kaplicy i dzwonnicy kościoła w Siemczynie. Prace zostały zrealizowane w pełnym zakresie.
W dniu 17 listopada br. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność z realizacji
zadania. Koszt całkowity operacji wyniósł 59 225,08 zł, a przyznana dotacja 20 000,00 zł.
Realizacja projektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku pn. „Wyposażenie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku w sprzęt komputerowy i multimedialny
i udostępnianie go na potrzeby społeczności lokalnej”.
W dniu 31 października br. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW
na realizację zadania dotyczącego wyposażenia biblioteki w sprzęt komputerowy
i multimedialny.
W ramach realizacji operacji dokonano zakupu zestawu sprzętu multimedialnego
składającego się z tablicy interaktywnej, projektora ultrakrótkoogniskowego, uchwytu
ściennego i okablowania oraz sprzętu komputerowego składającego się z 4 komputerów
z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz z 4 monitorów.
Urządzenia te pozwalają na prowadzenie interaktywnych zajęć bibliotecznych
dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej oraz na prowadzenie spotkań i prezentacji
multimedialnych dla mieszkańców gminy. Zakupiony sprzęt służy także organizacjom
pozarządowym, które mogą skorzystać z sal biblioteki i wykorzystywać zakupiony w ramach
projektu sprzęt w celu propagowania swojej działalności i zaprezentowania realizowanych
działań szerszemu gronu społeczności lokalnej, do prowadzenia warsztatów i szkoleń oraz
podczas spotkań sprawozdawczych.
W dniu 19 grudnia br. złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność z realizacji
zadania. Koszt całkowity operacji wyniósł 18 208, 16, przyznana dotacja 11 842, 71 zł.
„Działaj Lokalnie” w Siemczynie.
W dniu 30 listopada br. Rada Sołecka w Siemczynie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Siemczynie zakończyły realizację projektu pn. „Renowacja elewacji zewnętrznej
i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Siemczynie”, dofinansowanego ze środków programu
„Działaj Lokalnie VIII” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz przez Lokalną Organizację GrantowąStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu.
Zadanie realizowane było od 1 sierpnia do 30 listopada br. Głównym celem projektu była
renowacja elewacji zewnętrznej i ocieplenie świetlicy wiejskiej w Siemczynie (ok. 40m2).
W świetlicy wygospodarowano także miejsce, które zaadaptowano na pomieszczenie
gospodarcze. Ponadto dla młodszych uczestników projektu zaangażowanych w poprawę
estetyki i atrakcyjności wsi zorganizowano 3-dniowe wakacyjne warsztaty na Ośrodku
Wypoczynkowym WAJK, a dla starszych mieszkańców sołectwa - zabawę andrzejkową
w świetlicy wiejskiej. W ramach projektu ze środków dotacji zakupiono materiały niezbędne
do wykonania prac remontowych przy elewacji i pomieszczeniu gospodarczym oraz
sfinansowano koszt zakwaterowania i wyżywienia dzieci i młodzieży na OW Wajk.
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Ze środków własnych zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania potraw na zabawę
andrzejkową oraz sfinansowano koszt organizacji zabawy andrzejkowej. Wszelkie prace
związane z renowacją elewacji oraz adaptacji pomieszczenia gospodarczego mieszkańcy
wykonali sami w formie wolontariatu. W dniu 1 grudnia br. przesłano do Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.
Całkowity koszt projektu wyniósł 6 259, 57 przy dofinansowaniu w wysokości 3450, 00 zł.
„Działaj Lokalnie” w Ostrorogu.
W październiku Sołectwo Ostroróg zakończyło realizację projektu pn „Pod wspólnym
dachem” dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie VIII” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Złocieńcu.
Od sierpnia do października 2014 r. Rada Sołecka wraz z mieszkańcami brała udział
w pracach nad stworzeniem miejsca do wspólnych spotkań na wolnej przestrzeni poprzez
postawienie wiaty i grilla. Przy pracach dotyczących postawienia konstrukcji wiaty i grilla
zaangażowali się mieszkańcy Ostrorogu w formie wolontariatu. Zorganizowane zostały
3 imprezy integracyjne.
Podczas imprezy pn. „Letnie smaki lasu” mieszkańcy zaprezentowali własne wyroby
kulinarne na bazie produktów miejscowych. W imprezie uczestniczyli turyści i letnicy oraz
mieszkańcy Ostrorogu. Drugie wydarzenie pn. „Degustacja i wymiana doświadczeń
kulinarnych przy użyciu produktów miejscowych” zorganizowane 30 sierpnia było imprezą
pożegnalną i kończącą sezon wypoczynkowy dla turystów i letników. W organizację
zaangażowała się nie tylko lokalna społeczność, ale również letnicy corocznie przybywający
na wypoczynek do Ostrorogu. W imprezie uczestniczyło ok. 250 osób.
Podczas w/w imprez dorośli organizowali dzieciom konkursy sprawnościowe i tematyczne
wraz z nagrodami. Ognisko integracyjne wieńczące realizację projektu zorganizowane zostało
w październiku dla mieszkańców Ostrorogu. Realizacja projektu umożliwiła miejscowej
społeczności stworzenie miejsca do wspólnych spotkań oraz przybliżenie miejscowej
i napływowej społeczności wypracowane, miejscowe tradycje kulturalne, kulinarne oraz
podtrzymać tradycje związane z organizacją działań integracyjnych w postaci imprez
tematycznych.
Projekt "Pod wspólnym dachem" był realizowany pod patronatem Czaplineckiego Ośrodka
Kultury.
Zakończenie realizacji projektów w ramach programu „Mikrodotacje – małe inicjatywy
lokalne”.
Zakończyła się realizacja projektów dofinansowanych w ramach programu „Mikrodotacje –
Małe Inicjatywy Lokalne” finansowanych ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
W Gminie Czaplinek dofinansowanie otrzymały trzy Sołectwa:
1. Sołectwo Trzciniec na realizację projektu pn. „Sportowy Trzciniec”,
2. Sołectwo Łąka na realizację projektu pn. „Piękniejsza Łąka”,
3. Sołectwo Siemczyno na realizację projektu „Zagrajmy w koszykówkę”.
Projekty realizowane były do 31 października 2014 roku. Na podstawie złożonych
sprawozdań obecnie trwają kontrole dotyczące prawidłowości realizacji projektów
prowadzone przez pracowników Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
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W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. W dniu 11 grudnia br. odbył się przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego
o pow. 2, 5577 ha - działka nr 427/1 położona w obrębie Sikory. Cena wywoławcza
czynszu dzierżawnego ustalona została na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 93/2014
z dnia 31 października 2014 r. tj. na kwotę 768,00 zł. W przetargu uczestniczyła jedna
osoba, w wyniku przetargu ustalono roczny czynsz w wysokości 778, 00 zł. Przetarg
wygrała mieszkanka gminy Czaplinek.
2. W związku z trwającymi pracami planistycznymi jesteśmy na etapie:
1) uzyskiwania uzgodnień i opinii są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
dla:
a) części miasta Czaplinek (Rzeźnicka – Czarnkowskiego -Wałecka - Poznańska) –
czekamy na uzgodnienie konserwatora zabytków;
b) części obr. Niwka - w trakcie zbierania uzgodnień i opinii, wystąpiono o opinie
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w kwestii zgody na wyłączenie części terenu
z produkcji rolnej,
c) mpzp dla RIMASTERA - w trakcie zbierania uzgodnień i opinii.
2) wyłożenia do publicznego wglądu są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego miasta Czaplinek dla:
a) działek: nr 12/1 obręb 02 Czaplinek, nr 378 obręb 03 Czaplinek, nr 19/176 i 19/15
obręb 05 Czaplinek, nr 9 obręb 08 Czaplinek, nr 589/5 obręb 03 Czaplinek, nr 528,
529, 530 i 525/17 obręb 03 Czaplinek,
 wyłożenie w dniach od 12 listopada 2014 r do 11 grudnia 2014 r.
 dyskusja publiczna odbyła w dniu 2 grudnia 2014 r. o godzinie 12.00.
 uwagi można składać w terminie do dnia 3 stycznia 2015 r. – włącznie
b) działek nr 164 i 165/2 przy ul. Szczecineckiej w Czaplinku
 publikacja w prasie w dniu 10 grudnia 2014 r.
 wyłożenie w dniach od 17 grudnia 2014 r. do 21 stycznia 2015 r.
 dyskusja publiczna w dniu 15 stycznia 2015 r. o godzinie 12.00.
 uwagi można składać w terminie do dnia 4 lutego 2015 r. – włącznie
3. Wydano:
- 2 decyzje o warunkach zabudowy dla działek:
- Nr 108/5, 107/3, obr. Żerdno,
- Nr 361/3, 361/4, obr. Głęboczek.
- decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla działki:
- Nr 109/2, obręb Żelisławie.
4. Na dzień 15 stycznia 2015 r. został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 0,2600 ha, położonej w miejscowości
Machliny, w skład której wchodzi działka nr 150 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana
budynkiem użytkowym (była szkoła) o powierzchni użytkowej 418,70 m² oraz
budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 69,50 m² i działka nr 149/2
o powierzchni 0,1700 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Drawsku
Pomorskim prowadzona jest księga wieczysta nr KW KO1D/00024094/6. Cena
wywoławcza 400.800,00 zł.
W zakresie współpracy zagranicznej:
W dniu 18 grudnia br. planowany jest wyjazd delegacji do niemieckiego miasta partnerskiego
Bad Schwartau na uroczystą bożonarodzeniową sesję.
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W zakresie ochrony zdrowia:
W dniu 7 grudnia br. odbyły się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50
do 69 roku życia (rocznik 1945-1964). Kolejne badania odbędą się w dniach 2 - 3 stycznia
2015 roku w godz. od 9 00 do 17 00.
W zakresie kultury:
1. 5 grudnia po raz kolejny odbyła się Gminna Gala Wolontariatu, podczas której
uhonorowano 15 wolontariuszy i 4 krwiodawców. Wśród nich znaleźli się:
1) Jadwiga Kruk – Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
2) Elżbieta Hajdukiewicz - Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
3) Maria Woś – Caritas Parafii w Czaplinku
4) Ewa Małkowska – Grupa RESCUE TEAM
5) Alicja Lis – Kiwanis International Klub Czaplinek
6) Mieczysław Sobczak – PZW Koło w Czaplinku
7) Michał Olejniczak – Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie
8) Ryszard Dąbrowicki – LKS Lech
9) Helena Brożek – Stowarzyszenie „Wspólnota Lokalna” Klub Seniora w Czaplinku
10)Jadwiga Uszakiewicz – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło
w Czaplinku
11)Bożenna Kamińska - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło
w Czaplinku
12) Irena i Jan Klasowie – Sołectwo Żelisławie
13) Janina Żwirko - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”
14) Zofia Langowska – Fundacja Na Rzecz Wspierania MOW im. Św. Jana Bosco
15) Halina Włodarczyk – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Czaplinek
16) Krwiodawcy: Andrzej Leśkiewicz, Andrzej Hajdasz, Krzysztof Trzciński i Tomasz
Znyk.
2. 12 grudnia br. odbył Bieg Mikołajów wzdłuż PZU Trasy Zdrowia.
3. 13 grudnia br. odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego m.in. odbyło się
widowisko uliczno-plenerowe, które łączyło w sobie elementy spektaklu, słuchowiska
oraz teatru tańca.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W dniu 9 grudnia br. odbyło się spotkanie robocze z organizacjami pozarządowymi. Pierwszą
część spotkania poprowadziła Pani Agata Lewandowska przedstawiciel Zachodniopomorskiej
Federacji Pozarządowej, który przedstawił ofertę stowarzyszenia. W drugiej części spotkania
bardzo szczegółowo omówiono zasady sporządzania ofert w ogłaszanych przez Gminę
Czaplinek otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych oraz zasady
przygotowywania sprawozdań z realizacji zadań publicznych.
W zakresie przedsiębiorczości:
W dniu 10 grudnia br. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami pod hasłem „Czaplineckich
dni dla przedsiębiorców”. Spotkanie poprowadzili pracownicy PUP w Drawsku Pomorskim,
którzy omówili następujące zagadnienia:
- pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe;
- możliwości uzyskania świadczeń aktywizacyjnych dla pracodawcy, dofinansowania
wynagrodzeń za zatrudnianie bezrobotnych i refundacji składek ZUS;
- prace interwencyjne, staż, pożyczki oraz możliwości uzyskania refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
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W sprawach organizacyjnych:
1. W dniu 9 grudnia br. uczestniczyłem w ceremonii przekazania i przyjęcia obowiązków
Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Budowie.
2. W dniu 11 – 12 grudnia br. uczestniczyłem w VI Konferencji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej pn. „Podsumowanie efektów pozyskiwania
środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007 –
2013”, która odbyła się w Kołobrzegu, natomiast Zastępca Burmistrza uczestniczył
w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów – Koło Czaplinek.
3. W dniu 12 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystości Pasowania
w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku.
4. W dniu 13 grudnia br. uczestniczyłem w uroczystości 50–lecia pożycia małżeńskiego
Państwa Gręda, oraz w spotkaniu opłatkowym z Powiatowym Zarządem Ochotniczych
Straży Pożarnych w Czaplinku.
5. W dniu 15 grudnia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem
Energia Oświetlenie, które odbyło się w Czaplinku.
6. W dniu 16 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Klubu Seniora, natomiast
Zastępca Burmistrza uczestniczył w naradzie roboczej dotyczącej przebudowy drogi
krajowej nr 163, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.
Wraz z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem Gminy przyjęliśmy 19 interesantów.
Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider
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